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Fysikteknologsektionen
Protokoll fört vid styretmöte

22 januari 2013

Tid: 12:00
Plats: Styretrummet

Närvarande

Vice Ordförande Marcus ”Mäsk” Birgersson
Sekreterare Annika ”Ankan” Johansson

Ledamot Josef ”Jossan” Hansson
Rustmästare DP Oscar ”Ponani” Larsson
Ordförande F6 Jessica ”Jejje” Lybark

Ordförande FnollK Lotta ”Lejon” Bergström
Ordförande SNF Martin Eriksson
Ordförande Foc Johan ”Jak” Arvidsson
Ledamot FARM Magnus Gyllenhammar

§1 Mötets
öppnande

Mäsk öppnar mötet.

§2 Föregående
mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll lades till handlingarna.

§3 Sektionens
dag

Det behövs en toast som ska sitta bland de andra och leda sittningen lite. Vi väljer
Jejje. Det kommer hon göra bra.

§4 Skyddsrum Vi har fått mail om att det är stökigt i skyddsrummet. Det är viktigt att det inte
finns något som är vårt utanför vår del. Ankan har pratat med teknisk service kring
de möbler som står där så att vi inte blir beskyllda för dem. Mäsk ska även kolla
efter hyllor på IKEA.

§5 Bastun Jossan har bokat en buss från Chalmers tvärgata kl 15. Foc skickar ut anmälningar
till sektionsaktiva med deadline söndag. Ponani ser till att det även finns en anmäl-
ningslista under städningen. Kärnstyret säljer resterande biljetter på lunchen nästa
vecka.

§6 Gemensam
asplista

Mäsk presenterar iden med att ha en gemensam asplista för alla föreningar. Detta
för att man ska bli mer inspirerad att gå på andra arr än för dem som aspar. Då kan
man få mer gemenskap mellan föreningarna redan innan man går på. Jejje lyfter att
man kan ha en gemensam som all info kommer ut på och att alla har varsin interna
lista för flumm och planering. Alla föreningar som har aspning under Lp 4 pratar
igenom detta till nästa möte.
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§7 Team
building

Vi vill teambuilda nya Styret. Förslag är bowling och biljard/femkamp, painball,
bada eller middag hos Ankan. Det låter som att vi vill typ käka mat och bowla,
Ankan kommer med ett förslag samt skickar ut en doodel för tid.

§8 Puff-lista Ankan har fått lösenordet till Puff-listan. Hon vidarebefordrar detta till Styret. Alla
kan då lägga till administratörer som kan maila. Alla kan då även lägga till medlem-
mar på listan.

§9 Övriga frågor Ftek-möte Är på gång.

§10 Nästa möte Nästa möte blir 31 januari.

§11 Mötets
avslutande

Mötet avslutades av Mäsk kl 12:50.

Veckans serie featuring Get Fluffy
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